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Aftalens indhold 
Den offentlige sektor skal benytte cloud computing, hvor det giver værdi. Cloud computing er en 
forretningsmodel, hvor man køber it-produkter som en service over internettet i form af 
standardløsninger. Kunden skal dermed ikke investere i et it-system og ikke installere og 
vedligeholde it-produkterne. Desuden kan både kunder og leverandører skalere it-produkterne 
efter forbrug og behov. 

Initiativet skal klargøre det juridiske grundlag for en yderligere brug af cloud computing i den 
offentlige sektor. Initiativet dækker: 

 Mulighederne for en øget anvendelse af cloud computing indtænkes i arbejdet med og 
analysen af databeskyttelsesforordningen og evt. relateret dansk lovgivning og særregler, så der 
ikke skabes unødige barrierer for brugen af cloud computing i Danmark.  

 På baggrund af analyserne udarbejdes der en opdateret juridisk vejledning, der tydeliggør 
myndighedernes muligheder for brug af cloud computing og særlige juridiske 
opmærksomhedspunkter ved brug af cloud computing. Herunder også i forhold til, hvilke 
informationssikkerhedsmæssige hensyn man skal være opmærksom på i forbindelse med brug 
og indkøb af cloud computing. Digitaliseringsstyrelsen rådgiver og vejleder om mulighederne 
for brug af cloud løsninger i det offentlige. 

 I den forventede standardkontrakt for it-drift, K04, sikres det, at kontrakten ikke unødigt 
hindrer brug af cloud computing. Tillige vil vejledningsmaterialet til standardkontrakten tage 
højde for brug af cloud computing.  

 Der iværksættes en dialog med relevante indkøbsfællesskaber og større indkøbere, herunder 
Statens Indkøb, med henblik på løbende at kunne imødekomme nuværende og fremadrettet 
efterspørgsel på cloud computing services. 

 
Øget brug af cloud computing i den offentlige sektor forventes at reducere omkostningerne til it-
drift. Initiativet vil desuden sikre øget konkurrence på markedet for offentlige it-løsninger ved at 
åbne muligheden for at investere i cloud-løsninger, hvor det er relevant. 

Organisering 
Initiativet forankres i porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
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